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Kvällen inleddes med fika 

och kommunstyrelsens 

ordförande Camilla 

Johansson (S) hälsade alla 

välkomna.



Tf kommundirektör Maria 

Johansson, kundcenterchef 

Susanne Schenström och 

kundcentermedarbetare 

Marjut Rehn presenterade 

en del av det arbete som 

gjorts på området.



Alla mötesdeltagare fick 

diskutera i grupp och lämna 

förslag på hur kommunen 

kan utveckla det finska 

förvaltningsområdet. 



Presentation av förslagen



Förslag från gruppdiskussionerna



• Mer info/reportage i Bubben.

• Finsk samordnare som hjälper till med praktiska ting, bokar m.m.

• Artister till äldreboendet.

• Filmkväll – finska filmer.

• Mer kultur – fler böcker, Kalle Anka, texter, musik, konsert, dans.

• Finsktalande personal i kundcenter vissa fasta tider i Bro och 

Kungsängen.

• Skylt så att alla ser att det är kundcenter i Brohuset.

• +80 hembesök på finska.

• Aktiviteter på förskolan. T.ex. en timme språk per dag eller vecka.

• Besök från Kalevala S på förskolor, skolor.

• Utbyte med Finland. Besök. Lempäälä.

• Referensgrupp för kulturella evenemang



• Äldreomsorg på Finska

• Finsk personal på vårdcentralerna så att de äldre kan boka tid själva

• Många äldre bor i våningshus utan hiss, orkar inte gå i trapporna. 

Önskar fler hissar i våningshusen. 



Förslag från gruppdiskussionerna



• Anställa koordinator.

• Utse grupp av personer som genomlyser befolkningen i kommunen. 

(Kommitté. Olika åldrar.)

• Egen budget.

• Kulturella utbud ska vara på finska och inte på svenska till 

finsktalande.

• Finsk avdelning på äldreboende/vård (med bastu).

• Gamla måste få bo tillsammans även när man blir gammal och sjuk 

och om man ska flytta till boende/institution. 

• Multikulturellt centrum med inriktning hälsa, t.ex. varmvattenbassäng 

med bubbelpool.



• Finska på förskolor nu!

• Finsk träff en gång i månaden i Bro! T.ex. filmvisning, teater, finska 

artister.

• Fritidsverksamhet för de yngsta barnen! T.ex. sagostund, sångstund, 

bakning, i Bro.



Förslag från gruppdiskussionerna



• Koordinator/samordnare för finsk förvaltning

• Finsk hörna på biblioteken, någon slags träff för finska personer i olika 

åldrar ca 2-3 ggr i veckan

• Äldreomsorg på finska så man får bo kvar i egen kommun

• Hemtjänst med finsk personal

• Finsk avdelning på ålderdomshem

• Finsk vårdcentralspersonal som gör hembesök

• Kulturprogram/händelser på finska:

• Film, artister, teater, konserter, författare som har högläsning.

• Fler finska böcker på biblioteken.

• Mer kulturhändelser på äldreboenden, servicehem och 

ålderdomshem.

• År 2017 så firar Finland 100 år, detta vill vi fira med en finsk vecka 

med massor av artister, händelser mm.  



Tack för allas engagemang!

Under vårterminen 2016 hålls nästa samråd.

Väl mött då!


